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Br. 0012.2.2022 

 

 

Protokół Nr 31/2022 

z posiedzenia Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej 

Rady Powiatu Mławskiego  

odbytego w dniu 23 marca 2022 roku  

pod przewodnictwem 

Pana Jacka Szlachty– Przewodniczącego Komisji  

 

 

Punkt 1 

Otwarcie posiedzenia. 

 

Pan Jacek Szlachta- Przewodniczący Komisji 

Otworzył trzydzieste pierwsze posiedzenie Komisji, powitał Członków Komisji  

i zaproszonych gości. 

 

Punkt 2 

Stwierdzenie prawomocności obrad. 

 

Pan Jacek Szlachta- Przewodniczący Komisji 

Poinformował, że posiedzeniu uczestniczyło 5 członków Komisji, wobec czego obrady są 

prawomocne.  

 

Punkt 3 

Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji. 

 

Komisja jednogłośnie przyjęła protokół Nr 30/2022 

 

Punkt 4 

Uchwalenie porządku obrad. 

 

Pan Jacek Szlachta- Przewodniczący Komisji 

Zaproponował, żeby do porządku obrad wstawić dodatkowy punkt  

w brzmieniu: ,,Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Mławskiego w sprawie 

określenia zakresu pomocy powiatu mławskiego obywatelom Ukrainy”.  

 

1. Otwarcie porządku obrad. 

2. Stwierdzenie prawomocności obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji. 

4. Uchwalenie porządku obrad. 

5. Informacja na temat funkcjonowania Domu Pomocy Społecznej ,,Zdrowa Jesień”  

w Bogurzynie.  

6. Zaopiniowanie projektów uchwał Rady Powiatu Mławskiego w sprawie: 

• Zasad udzielania pomocy w ramach Programu ,,Opieka wytchnieniowa”- edycja 

2022; 

• określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji 

Osób Niepełnosprawnych, przeznaczonych na te zadania dla Powiatu 

Mławskiego na 2022 rok. 
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• zmiany uchwały dot. ustalenia godzin pracy oraz dyżurów aptek 

ogólnodostępnych na terenie Powiatu Mławskiego na 2022 rok.   

7. Zapytania i wolne wnioski. 

8. Zamknięcie posiedzenia. 

 

 

Komisja jednogłośnie przyjęła porządek obrad zaproponowany przez Przewodniczącego 

Komisji. 

 

 

Punkt 5 

Informacja na temat funkcjonowania Domu Pomocy Społecznej ,,Zdrowa Jesień”  

w Bogurzynie.  

 

Pani Katarzyna Bochenek- Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Bogurzynie  

Poinformowała, że w 2021 r. w Domu Pomocy Społecznej w Bogurzynie zamieszkiwały  

53 osoby, 5 os. było nowo przyjętych, 3 osoby zmarły. Na koniec grudnia było 47 osób.  

Na dzień 31.12.2021 r. zatrudnionych było 39 pracowników, w tym dyrektor, kierownik 

wydziału opiekuńczo- terapeutycznego, psychologowie, kucharki, opiekunki, księgowa, 

prawnik, pracownicy socjalni, terapeuci zajęciowi. Mieszkańcy mają zapewnioną całodobową 

opiekę pielęgniarską oraz opiekuńczą. Opieką pielęgniarską, lekarską i położnej zajmuje się 

POZ Grupa Zdrowie w Raciążu. Ponadto dwa razy w miesiącu na umowę zlecenie przyjeżdża 

lekarz psychiatra. W 2021 r. sytuacja związana z epidemią covid-19 okazała się trudna dla 

pracowników oraz mieszkańców DPS. Był tylko jeden mieszkaniec z wynikiem dodatni, który 

od razu został przewieziony do izolacji. Za pobyt mieszkańców wystawiane są f-ry Vat co 

miesiąc. Jeśli któraś z osób nie dopłaca odpowiedniej kwoty DPS występuje o opłaty zastępcze 

do gmin kierujących te osoby. Zespól terapeutyczny prowadził prace w oparciu  

o rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie zajęć rehabilitacji społecznej 

w Domach Pomocy Społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Realizowane były 

podstawowe cele- wyrabianie zaradności osobistej, pobudzenie aktywności społecznej, 

umiejętności samodzielnego wypełniania ról społecznych, promowanie zdrowia psychicznego 

przez aktywizację fizyczną. Zajęcia były prowadzone zarówno grupowo jak i indywidualnie 

przez terapeutów i psychologów. Wszystkie zajęcia były prowadzone z zachowaniem reżimu 

sanitarnego. Mieszkańcy mieli możliwość uczestnictwa w imprezach tylko w DPS. W porze 

letniej organizowane były grille, imprezy na świeżym powietrzu. W każdym miesiącu 

mieszkańcy modlą się za tych, którzy odeszli, odwiedzają cmentarz. Mieszkańcy wyszli  

z inicjatywą pomocy uchodźcom z Ukrainy i zebrali kwotę 1185 zł. Za tą kwotę zakupiono 

koce, ręczniki, śpiwory.     

 

Pani Krystyna Zając- Wiceprzewodnicząca Komisji 

Zapytała z jakiego miasta najdalej położonego od DPS w Bogurzynie są mieszkańcy?  

 

Pani Katarzyna Bochenek- Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Bogurzynie  

Odpowiedziała, że z Chorzowa.    

 

Pan Jacek Szlachta- Przewodniczący Komisji  

Zapytał o wiek najmłodszego mieszkańca? 

 

Pani Katarzyna Bochenek- Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Bogurzynie  

Poinformowała, że najmłodszy mieszkaniec ma 18 lat, natomiast najstarszy 89. Koszt 
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utrzymania jednej osoby w tym roku to 4713 zł. , ale na pewno będzie wyższy. 70% kosztów 

pokrywa mieszkaniec w zależności od swoich dochodów a pozostałą kwotę dopłaca gmina, 

która kieruje.  

 

Pan Jacek Szlachta- Przewodniczący Komisji  

Zapytał o największe problemy w funkcjonowaniu Ośrodka? 

 

Pani Katarzyna Bochenek- Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Bogurzynie  

Odpowiedziała, że jest to agresywne zachowanie mieszkańców. Jest nawet złożony wniosek  

do prokuratury o znęcanie jednego mieszkańca nad innymi.    

  

 

Punkt 6  

Zaopiniowanie projektów uchwał Rady Powiatu Mławskiego w sprawie: 

• zasad udzielania pomocy w ramach Programu ,,Opieka wytchnieniowa”- edycja 

2022; 

 

Pani Anna Szczypińska- Kierownik Powiatowego Centrum Opiekuńczo- Mieszkalnego  

w Mławie 

Poinformowała- uchwała określa zasady udzielania pomocy z rządowego Programu 

Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej pn. ,,Opieka wytchnieniowa”- edycja 2022. 

Głównym celem programu jest wsparcie członków rodzin i opiekunów sprawujących 

bezpośrednią opiekę nad osobami dorosłymi z orzeczeniem o znacznym stopniu 

niepełnosprawności bądź równoważnym. Program będzie realizowany w formie pobytu 

całodobowego i dziennego w Powiatowym Centrum Opiekuńczo- Mieszkalnym w Mławie. 

Limit godzin przewidziany do realizacji zadania to w pobycie dziennym 240 godzin na osobę, 

w pobycie całodobowym 28 dni. Całość finansowana jest przez Wojewodę Mazowieckiego. 

Uczestnicy Programu nie ponoszą kosztów związanych z korzystaniem z tych usług. Kwota za 

jedną godzinę w pobycie dziennym to 40 zł., natomiast na 1 dzień pobytu całodobowego to 600 

zł. Termin na zrealizowanie tego Programu to koniec 2022 roku. Zapotrzebowanie na 

korzystanie z takich usług cały czas jest.        

  

Pani Barbara Gutowska- Członek Komisji 

Zapytała czy ilość osób, która będzie uczestniczyła w realizacji tego programu będzie zawierała 

się w tych 20 osobach?  

 

Pani Anna Szczypińska- Kierownik Powiatowego Centrum Opiekuńczo- Mieszkalnego  

w Mławie 

Odpowiedziała, że nie. Opiekę wytchnieniową można realizować zgodnie z Programem od 

godz. 600 do 2200. Do opieki wytchnieniowej przewidzianych jest 15 osób na pobyt dzienny  

i 2 osoby na pobyt całodobowy.    

 

Pani Barbara Gutowska- Członek Komisji 

Zapytała czy jednostka została wyposażona w majątek? 

 

Pani Anna Szczypińska- Kierownik Powiatowego Centrum Opiekuńczo- Mieszkalnego  

w Mławie 

Odpowiedziała, że tak.  
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Komisja jednogłośnie zaopiniowała projekt uchwały Rady Powiatu Mławskiego w sprawie 

zasad udzielania pomocy w ramach Programu ,,Opieka wytchnieniowa”- edycja 2022 . 

 

 

• określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych, przeznaczonych na te zadania dla Powiatu Mławskiego na 

2022 rok; 

 

Pani Katarzyna Miłobędzka- Z-ca Dyrektora Wydziału Edukacji i Zdrowia  

Poinformowała, że powiat mławski w 2022 roku otrzymał o 84 722 zł. niż w roku poprzednim., 

co stanowi kwotę 1 164 074,00  zł. W porozumieniu między Powiatowym Centrum Pomocy 

Rodzinie, które  realizuje część społeczną a Powiatowym Urzędem Pracy, który przejął zadania 

w zakresie rehabilitacji zawodowej proponowany podział jest następujący:   

1) rehabilitacji zawodowej w wysokości ogółem –  200 000,00 zł, 

2) rehabilitacji społecznej  w wysokości ogółem –   964 074,00 zł. 

 

 

Komisja jednogłośnie zaopiniowała projekt uchwały Rady Powiatu Mławskiego w sprawie 

określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych, przeznaczonych na te zadania dla Powiatu Mławskiego na 2022 rok. 

 

 

• zmiany uchwały dot. ustalenia godzin pracy oraz dyżurów aptek ogólnodostępnych 

na terenie Powiatu Mławskiego na 2022 rok;  

 

Pani Katarzyna Miłobędzka- Z-ca Dyrektora Wydziału Edukacji i Zdrowia  

Poinformowała, że w związku z otrzymaną w dniu 15.03.2022r. informacją o uruchomieniu 

punktu aptecznego z siedzibą w Dzierzgowie ul. Ks. Prymasa Mikołaja Dzierzgowskiego 

zaistniała konieczność wprowadzenia  następującej zmiany w załączniku do Uchwały  

Nr XXXI/213/2021 Rady Powiatu  z dnia 8 grudnia 2021 r.:      

1) dodaje się w punkcie b) poz. nr 2: w brzmieniu: „2. Punkt Apteczny  

06-520 Dzierzgowo ul. Ks. Prymasa Mikołaja Dzierzgowskiego 8A; telefon: 500 629 866; 

godziny pracy aptek: poniedziałek – piątek: 8.15-18.00 z przerwą 14.00-16.00, sobota – 

nieczynny, niedziela – nieczynny, dyżury do 21.00 – nie dyżuruje, święta i inne dni wolne od 

pracy – nieczynny, całodobowo – nie dyżuruje”. 

 

Komisja jednogłośnie zaopiniowała projekt uchwały Rady Powiatu Mławskiego w sprawie 

zmiany uchwały dot. ustalenia godzin pracy oraz dyżurów aptek ogólnodostępnych na terenie 

Powiatu Mławskiego na 2022 rok. 

 

 

• określenia zakresu pomocy powiatu mławskiego obywatelom Ukrainy. 

 

Pani Edyta Wild- Sekretarz Powiatu 

Poinformowała, że określa się zakres pomocy Powiatu Mławskiego obywatelom Ukrainy, 

polegającej na: 

1) Ustaleniu i prowadzeniu miejsc tymczasowego zakwaterowania w obiektach będących 

własnością powiatu, 

2) Organizacji i udzielaniu wyżywienia dla uchodźców przebywających w obiektach 

wskazanych w pkt 1, 
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3) Organizacji, koordynacji i udzielaniu innych działań pomocowych, w tym objęcie młodzieży 

kontynuowaniem nauki w szkołach ponadpodstawowych i szkołach specjalnych, 

4) Pomocy w dostępie do lokalnego rynku pracy, 

5) Dostępie do opieki medycznej. 

 

Pan Jan Salwa- Członek Komisji 

Zapytał skąd środki na ten cel? 

 

Pani Edyta Wild- Sekretarz Powiatu 

Odpowiedziała, że będzie przeznaczona na ten cel rezerwa z zarządzania kryzysowego  

w wysokości 137 000,00 zł. Dodatkowo zgodnie z zapewnieniami Wojewody Mazowieckiego 

od 24 lutego do 13 marca w wys. 120 zł. będą zwracane koszty z ośrodkami zakwaterowania, 

z którymi podpisano umowę wcześniej. Od 14 marca obowiązuje stawka do 40 zł. za osobę 

dziennie.  

 

 

Komisja jednogłośnie zaopiniowała projekt uchwały Rady Powiatu Mławskiego w sprawie 

określenia zakresu pomocy powiatu mławskiego obywatelom Ukrainy. 

  

Punkt 7 

Zapytania i wolne wnioski. 

 

Pan Jan Salwa- Członek Komisji 

Poinformował, że na prośbę Pana Waldemara Rybaka- Dyrektora SPZOZ w Mławie jako 

członek Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej uczestniczył w roli obserwatora w spotkaniu, 

na którym omawiane były sytuacje bieżące i kadrowe szpitala.     

 

Komisja Zdrowia i Pomocy Społecznej odniosła się do omawianej sytuacji w SPZOZ  

w Mławie.   

  

  

Punkt 8 

Zamknięcie posiedzenia. 

 

Pan Jacek Szlachta- Przewodniczący Komisji  

Zamknął trzydzieste pierwsze posiedzenie Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej, podziękował 

radnym oraz zaproszonym gościom za udział w posiedzeniu. 

 

 

Przewodniczący Komisji 

                                                                                                                 Jacek Szlachta 

 
Sporządziła: 

Adriana Pełkowska 

28.03.2022 r.  


